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z dnia  18 marca 2021 r. Zatwierdzony przez 
......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 
RADY GMINY GNIEZNO 

z dnia 25 marca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO z dnia 16 stycznia 2021 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713) oraz art. 9 ust. 2 w zw. z art. 10 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2018, poz. 870) Rada 
Gminy Gniezno uchwala, co następuje: 

§ 1. Petycji Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO z dnia 16 stycznia 2021 r. w sprawie podjęcia uchwały 
popierającej: petycję – List otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów 
i Radnych Gmin w Polsce „Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE 

- nie uwzględnia z powodu bezzasadności. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Gniezno do poinformowania wnoszącego petycję 
o sposobie jej załatwienia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mariusz Nawrocki 
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Uzasadnienie

Do Gminy Gniezno wpłynął w dniu 5 stycznia 2021 r. List otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RP,
Posłów, Senatorów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce. Mailem z dnia 16 stycznia
uszczegółowiono, że mail z dnia 5 stycznia 2021 r. to petycja, która ma jednocześnie charakter listu otwartego
i skierowana jest w szczególności do Rady Gminy, a podmiotem wnoszącym petycję jest Stowarzyszenie
Polska Wolna od GMO.

W związku z powyższą kwalifikacją petycja przekazana została do rozpatrzenia do Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gniezno na posiedzeniach komisji
w dniach 28 stycznia i 26 lutego 2021 r. rozpatrzyła petycję.

W petycji podano, że jednym z głównych celów petycji – listu otwartego jest zwrócenie uwagi władz
gminy/miasta na zagrożenia ze strony potencjalnie groźnej dla zdrowia „szczepionki”, a właściwie terapii
genowej i konieczność podjęcia działań zapobiegających lub minimalizujących takie zagrożenia – wobec
niedostatecznych takich działań ze strony instytucji państwowych. Dalej w uzasadnieniu wskazano, że
ponieważ same „szczepionki” na COVID-19 są jeszcze w fazie badań, czyli eksperymentalnej, zaś konstrukt
mRNA ze „szczepionki” może wpłynąć na aktywność genów, oznacza to, iż zaszczepieni taką „szczepionką”
obywatele będą poddani eksperymentowi bez ich zgody na taki eksperyment na sobie. Zdaniem autorów petycji
zabrania tego polska Konstytucja i prawo międzynarodowe.

Zaapelowano , by władze gminy/miasta podjęły uchwałę: popierającą: petycję - List otwarty do
Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce „Alarm! STOP
zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE! ,domagającą się od Rządu RP, Posłów i Senatorów
natychmiastowego zaprzestania tego eksperymentu na mieszkańcach Polski (eksperymentu, o którym mowa
w petycji), domagającą się od Rządu RP, Posłów i Senatorów dopuszczenia do mediów publicznych polskich
i zagranicznych lekarzy i naukowców, którzy alarmują i wskazują na możliwe powikłania poszczepienne oraz
pokazują ukrywaną prawdę na temat tzw. pandemii oraz domagającą się odwołania wszystkich ograniczeń
wolności, w tym gospodarczych, które zostały nam narzucone w czasie roku 2020 oraz roku 2021.

Zaproponowana petycją uchwała okazała się więc niezasadna. Gminy w żaden sposób nie są
odpowiedzialne za skutki szczepień, nawet jeżeli wspierają ich organizację. Szczepienia organizują bowiem
władze centralne. Zastrzeżenia odnośnie szczepionki sformułowane w petycji wymagają znajomości aspektów
medycznych, a Rada Gminy nie ma wiadomości specjalnych. Z opisanych względów nie jest możliwe poparcie
petycji.
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